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SAMENVATTING 

Dit proefschrift gaat over het effect van remittances (geld dat door migranten meestal naar 

familie en kennissen in het land van herkomst wordt gestuurd) op ontwikkeling en de 

mediërende rol die instituties en andere aspecten van ontwikkelingsprocessen daarbij spelen. De 

studie onderzoekt de ontwikkelingseffecten van remittances in landen in Sub-Sahara-Afrika 

(SSA) met een bijzondere focus op Rwanda in de periode tussen 1980 en 2014. Het onderzoek 

probeert vooral theoretische en empirische aspecten van de relatie tussen remittances en 

ontwikkeling te belichten die tot nu toe in de literatuur onderbelicht zijn gebleven: (1) een 

uitgebreid  theoretisch en conceptueel kader dat de ontwikkelingseffecten van remittances kan 

verklaren; (2) de causale mechanismen tussen de instroom van remittances, overheidsbeleid, 

institutioneel kader en ontwikkeling; en (3) de methodologische problemen die van invloed zijn 

op de empirische analyse van de relatie tussen remittances en ontwikkeling. Het 

methodologische probleem van endogeniteit en selectiebias heeft immers invloed op de 

statistische analyse van deze relatie. Tot nu toe wordt de empirische analyse met betrekking tot 

remittances en ontwikkeling gehinderd door het gebrek aan een overtuigende empirische 

benadering die deze problemen aanpakt. Wat verder in de weg staat is het ontbreken van 

betrouwbare statistische gegevens in veel ontwikkelingslanden. 

Door deze tekortkomingen missen empirische debatten over remittances en ontwikkeling een 

overtuigend theoretisch kader. Hierdoor blijft tot nu toe onduidelijk of en hoe remittances een 

effect hebben op sociale en economische ontwikkeling. Concrete landenstudies helpen om 

hypotheses te formuleren over de bijdrage van remittances aan het verbeteren van het sociaal 

welzijn van ontvangende huishoudens en de rol die lokaal beleid en instituties spelen in deze 

relatie. Voorbeelden uit Rwanda (in hoofdstuk vier van dit proefschrift) laten zien hoe beleid kan 

bijdragen aan de positieve effecten van remittances op ontwikkeling. Deze observaties dragen bij 

aan de theoretische en empirische kennis in het veld, waardoor dit proefschrift meer 

duidelijkheid schept ten aanzien van de voorwaarden waaronder remittances kunnen bijdragen 

aan ontwikkeling in SSA-landen.  

Dit proefschrift levert een bijdrage aan de bestaande literatuur door een internationaal 

vergelijkend onderzoek te verbinden met een diepgaande landenstudie. Het beantwoordt de 

volgende onderzoeksvragen: 1) Wat is het effect van remittances op de ontwikkeling van SSA-

landen in het algemeen en Rwanda in het bijzonder in de periode 1980-2014? 2) Wat zijn de 



causale mechanismen die het effect van remittences op ontwikkeling verklaren? 3) Wat is de 

beste manier om remittances en de effecten hiervan op ontwikkeling te meten? 3) Onder welke 

institutionele omstandigheden hebben remittances het sterkste effect op sociaaleconomische 

ontwikkeling? 4) Wat is het effect van remittances op de ontwikkeling van verschillende sociaal 

economische groepen?  

Hoofdstuk één bestaat uit een algemene inleiding van het proefschrift. Hoofdstuk twee biedt 

een uitgebreid literatuuroverzicht van het bestaande theoretische en empirische onderzoek naar 

de ontwikkelingsimpact van remittances. Het hoofdstuk destilleert uit deze literatuur de 

belangrijkste theoretische en empirische argumentatielijnen. Dit proefschrift is ingebed in de drie 

dominante theorieën over remittances en ontwikkeling; het nationale rekeningen-model, de 

endogene groeitheorie en de New Economics of Labor Migration-theorie. Het bespreekt de 

belangrijkste empirische debatten over het interveniërende effect van instituties op de impact van 

remittances. De verschillende benaderen zijn cruciaal voor het begrijpen van de relatie tussen 

remittances en ontwikkeling en hebben een grote bijdrage geleverd aan het onderzoeksveld. Het 

blijkt dat deze benaderingen uiteindelijk compatibel en complementair zijn en elkaar niet 

uitsluiten bij de verklaring van ontwikkelingseffecten die veroorzaakt worden door remittances. 

Zij delen de conclusie dat remittances van invloed zijn op de economische ontwikkeling, maar 

leveren niet een toereikende verklaring van de omvang van de algehele verbetering van de 

ontwikkelingsresultaten in de ontvangende landen. 

Hoofdstuk drie bespreekt het innovatieve conceptuele raamwerk van dit proefschrift. Het 

conceptuele raamwerk biedt empirisch inzicht in de systematische causale relatie tussen 

remittances en ontwikkeling. Het stelt een empirisch causaal verband tussen de macro- en micro-

economische implicaties van remittances en de interveniërende effecten van institutionele 

factoren en andere aspecten van ontwikkeling. Het biedt een uitgebreid causaal en genesteld 

analytisch raamwerk dat de empirische analyse van deze verbanden in de SSA-regio en Rwanda 

in het bijzonder informeert.  

Hoofdstuk vier vergelijkt de mondiale, SSA- en Rwanda-trends van remittances met andere 

financiële instromen. Het hoofdstuk beargumenteert de factoren die de selectie van Rwanda als 

een casestudie van dit proefschrift hebben gemotiveerd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 

de sterke positieve effecten van remittances op ontwikkeling in Rwanda in vergelijking met 



andere SSA-landen, de geobserveerde positieve bijdrage van institutionele factoren in deze 

relatie. 

Hoofdstuk vijf beantwoordt de eerste specifieke onderzoeksvraag van deze studie naar het 

remittances-groei-effect in SSA-landen en Rwanda in het bijzonder voor de periode van 1980 tot 

2014 en factoren die de intensiteit van deze effecten in SSA en Rwanda conditioneren. De 

empirische bevindingen met betrekking tot het remittances-groei-effect in SSA-landen 

ondersteunen het nationale rekenmodel en de endogene groeitheorieën. De cross-sectionele 

analyse van de SSA-regio toont een positieve, maar statistisch niet-significante invloed van 

remittances op de economische groei in de regio. Dit gematigde effect suggereert dat het effect 

van remittances op economische groei varieert tussen SSA-landen en remittances niet dezelfde 

impact hebben in alle landen in de regio. De analyse laat zien dat het effect van remittances 

gemiddeld positief wordt beïnvloed door het ontwikkelingsniveau, de financiële ontwikkeling en 

het onderwijs van het land. Remittances beïnvloeden de economische groei door een positieve 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de financiële sector en de ontwikkeling van 

menselijk kapitaal in de ontvangende economie. Dat is in overeenstemming met de theoretische 

claims van de endogene groeitheorie. Dit laatste effect wordt echter ondermijnd door 

institutionele variabelen in de regio, zoals politieke instabiliteit en strikte regelgeving in de regio. 

Voor Rwanda daarentegen gaat het remittance-groei-effect wel op: De bevindingen laten een 

positieve en significante remittance-groei-impact zien in Rwanda. De analyse levert een 

aannemelijk bewijs van een lange termijn relatie tussen remittances en het BBP per hoofd van de 

bevolking, waarbij de causaliteit loopt van remittances naar BBP per hoofd van de bevolking in 

Rwanda, maar niet omgekeerd. 

Hoofdstuk zes en zeven beantwoorden de laatste twee onderzoeksvragen van deze studie naar 

kanalen waardoor de instroom van remittances de armoede en andere ontwikkelingsresultaten in 

Rwanda worden beïnvloed en hoe de ontwikkelingseffecten van de instroom zich manifesteren 

ten aanzien van de verschillende sociaaleconomische lagen van ontvangende huishoudens in 

Rwanda. De belangrijkste empirische bevindingen van de toepassing van de OLS-regressie 

analyse laten zien dat internationale remittances gemiddeld een significant effect negatief hebben 

op armoede en positief bijdragen aan ontwikkelingsresultaten (fysieke investeringen, 

besparingen, indicatoren voor ontwikkeling van bedrijven en menselijk kapitaal). Dit resulteert 

in een hoger welvaartsniveau van huishoudens die remittances ontvangen in vergelijking met 



andere huishoudingen. Dit positieve en significante effect wordt versterkt door de bevindingen 

uit de toepassing van de PSM-analysetechniek in hoofdstuk zeven van dit proefschrift. 

Vergelijkbare bewijzen van beide onderzoeksstrategieën suggereren dat de ontwikkelingsimpact 

van internationale remittances groter is bij ontvangende huishoudens die onder de armoedegrens 

vallen. Dit impliceert dat internationale remittances niet alleen nationale ontwikkelingsresultaten 

verbeteren, maar ook een weg bieden voor het afbouwen van armoede, evenals het overbruggen 

van inkomensongelijkheid. In de twee hoofdstukken wordt betoogd dat de positieve en 

significante bijdrage van remittances aan ontwikkelingsresultaten door het heersende 

institutionele en beleidskader in het land causaal zijn bepaald. 

Hoofdstuk acht presenteert de conclusies en beleidsaanbevelingen hoe de 

ontwikkelingseffecten van remittances in SSA-landen en met name Rwanda verder verbeterd 

kunnen worden. In dit hoofdstuk worden toekomstige onderzoeksgebieden voorgesteld om 

verder bij te dragen aan het discours over remittances en ontwikkeling. 

In het algemeen hebben de bevindingen van dit proefschrift geholpen om ons inzicht in de 

ontwikkelingseffecten van remittances te vergroten. Het proefschrift werpt een licht op de 

belangrijke rol die remittances in de ontwikkeling van een land spelen, maar zij vormen geen 

panacee die een brede ontwikkeling garanderen, omdat de ontwikkelingseffecten afhankelijk zijn 

van de institutionele omgeving en het gevoerde beleid alsmede andere aspecten van het 

ontwikkelingsniveau in de ontvangende economie. Bovendien gaat het niet om een 

eenrichtingsverkeer van remittances naar ontwikkelingseffecten. In plaats daarvan is er een 

complex causaal samenspel van institutionele en ontwikkelingsfactoren die de bijdrage van 

remittances aan ontwikkeling beïnvloeden. Daarom moeten ontwikkelingslanden die afhankelijk 

zijn van remittances om hun ontwikkelingsresultaten te verbeteren aandacht besteden aan het 

effect van politieke en economische institutionele factoren die de impact van remittances 

beïnvloeden.  

 

 


